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 استاد سید جواد بهشتی  ششمجلسه ی 
 امانت داریموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 محمد امین 
 !سالم و درود خدا بر شما عزیزان

تا  ۱۰۰کنم از آیاتفکر می ،در سوره شعرا م.پی بگیری را "سبک زندگی اسالمی" ،این جهان پر غوغا دربنا را بر این گذاشتیم که 
 توصیف می کند؛ پیامبران را با صفت امانت داری ،یکی یکی .کند خالصه ای از کار انبیا را برای ما بیان میخداوند  ۱۸۰

 ن  إ د:گفتن می ی خودپیامبران به ملت ها
 
  ح  اص  م ن  ک  ی ل

 
 معلوم می ؛دار هستم امانت و من برای شما دلسوز !ای مردم ،مینأ

 ی است.صفت فوق العاده مهم در بین صفات نیک ،صفت امانت داریکه  ودش
 ،نه از بزرگسالی ،و این لقب رااست شهرت داشته  -الله علیه و آله و سلم یصل-به محمد امین  ما، افتخار می کنیم که پیامبر    ما

 د،طواف کنبرای اینکه زائری آمده بود مسجدالحرام است؛ سالگی برای خود ایجاد کرده  ۸از  ، بلکهنه از نوجوانی ، ونه از جوانی
 دربرداشت و آورد  ران کیف پول آبچه ای  پسر کی ،افتادزیر دست و پا کیف پول او و غافل شد  ،طور که طواف می کرد همین

! بچه ها گفتند که خب وجد دارد! در آنمبلغ هنگفتی که  دباز کردند و دیدن راو کیف پول  !بچه ها را جمع کردی و بقیه  همحل
نامش محمد  ؛یکی از این بچه ها مخالف این کار بود -نفر بود ۲۴ آن ها تعدادشان  مثل اینکه - ...،تقسیم کنیم بیاییم پول ها را

آرام  د،دهفضای گفتگوی بچه ها را تغییر  د وغالب کن او توانست فکر خود را داشت، سال ۸ بود،  -الله علیه و آله و سلم لیص -
ن بچه ای که پول را برداشته بود کیف آ مادر   ،حمزه ی سیدالشهدا وارد شد ...،وارد این معرکه شدند د ومادر ها آمدن و آرام پدر

ورد و جارچی ها جار زدند و کیف پول را آ حمزه ...،پهلوانی بود درون جامعه ، اوحضرت حمزهبه  داد و پول را از پسرش گرفت
او  است؛ تعریف کرد که قصه چه بوده ی اواحب پول پیدا شد و حضرت حمزه براو ص ؛دیبیااست م کرده ی پول گ  سک گفتند هر

 ساله وارد مسجد الحرام می شد می ۸ن به بعد هر وقت این پسر آاز ...؛ ها داد نآمژدگانی به  کیو هم بچه ها را جمع کرد 
 !".امین آمد !"،"امین آمد"گفتند 

 
 شبیه من شوید!

، باشد "امانت دار" ،باشد "راستگو"شبیه ترین شما به من کسی است که  ، وشویدشبیه من است که پیغمبر ما فرموده  ،من عزیزان  
 "علی"امام حسین پسری داشت به نام  ؛که از خادمان امام حسین هستیم استما این  از افتخارات د.داشته باش "وفای به عهد" و

رود  پروردگارا جوانی به میدان می" :سمان گرفت و گفتآبه سمت  ار  خود صورت ،روز عاشورا وقتی این پسر را روانه ی میدان کرد
لقا   ،که شبیه ترین مردم به پیغمبر است َخلقا   یعنی  !دست ما نیست کهما،  َخلق   ،بخواهیم شبیه پیغمبر باشیم رما اگ "؛ قا  نط  مَ ، خ 

لق ؛دست خداست چیز ها این ، وتیپ ما ،چهره ی ما ،رنگ مو ،رنگ چشم رنگ پیغمبر  ما هم هم ودش می ؛ستادست ما  ،اما خ 
 .دار باشیم امانت ؛یموش "علی اکبر"رنگ  هم ،یموشرنگ امیرالمومنین  هم ،یموش
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 ....محمد امین
 ،سال در مکه بود ۱۳تا آن  بعد ازو  سالگی به پیغمبری رسید ۴۰در سن ، با اینکه الله علیه و آله و سلم یصل عزیز ما حتی پیامبر

 .نزد او می گذاشتندی خود را اما امانت ها ،ایمان نیاورده بودند او ا بهه خیلی
 :فرمودو صدا زد  اعلی ابن ابی طالب ر  ،مطلع شد که می خواهند در سحرگاهی او را بکشنداز طریق جبرئیل پیامبر عزیز ما وقتی 

جانم فدایت  که که به شما گفته اولین کسی !بله یا رسول الله" :امیرالمومنین عرض کرد "علی جان حاضری به جای من بخوابی"
کنم امانت  من که مکه را ترک می :سفارش کرد به امیرالمومنین بعد پیامبر چنداین کار را می کنم"، با کمال افتخار  هستم و من

 ... .بدهبه آن ها پس امانت های مردم را  ،قبل از اینکه به سمت مدینه حرکت کنی است، من را که نزدهای مردم 
امام صادق ، امام رضا  ،امام  د؛کن یک مسلمانی خیانت میکه  دوقتی ببین ودش نا خرسند میاست، پس پیامبر ما امین بوده 

  .دکن ها در امانت خیانت میآن شیعه ی که  دوقتی ببینن وندش ناخشنود می و دامین بودن و ...،اد ،امام حسین سج
 

 ی امانتدایره
خیلی  ! پس بایدستاانت های خدا مها ا این ،شود چیست ؟ دارایی مردم ، اسرار مردم ،پست هایی که به ما سپرده می "امانت"

. است این چشم امانتیعنی  " ة  مانأالعین " :نده افرمودو ند ه اوسیع تر کرد ادایره ی امانت ر  ،ما امان  محتی گاهی ا!؛ دقت کنیم
  مع  س  لا"

 
 ح   علیک   ک  ن  د  ب  ل   ن  إ است، در اختیار شما امانت ،اصل این بدن شما است؛ و در این گوش امانت " ة  مانا

 
 ق
 
این بدن  ،ا

 ....!این امانت خداست د،باش ما به ضرر بدنکه چیزی بخوریم  حق نداریم ،ما حق نداریم سیگار بکشیم ؛بر شما حق دارد ،شما
  ن  إ :فرماید قرآن میاست، یک موضوع فوق العاده مهم  ،امانت ؛همسر امانت است ؛ندا امانت ،فرزندان ما

 
 ،کمر  م  أی ه  الل

  ن  إ - خود خداست ،چون اولین آمر به معروف - خداوند فرمان داده به شما
 
یعنی  ،هاهل  أی لمانات ااأل واد  ؤ  ن ت  أم ک  ر  م  أی   ه  الل

هفته بعد از  کیتا زمانی که  خود را ماشین ،تصرف نکنیماست  کسی مالی نزد ما گذاشته یعنی اگر ؛امانت ها را به اهلش بسپارید
اختیار ما قرار نه اش را در اخکنیم؛ ممنوعه ی ست استفاده ادست ما که حق نداریم سوییچ ماشین  ،گذاشتهما  د نزدمشهد برگرد

باز  آن را حق نداریم گذاشته است، ما امانتبه در اختیار ما را  خود آلبوم عکس است؛ به ما داده ار  خود کیف پول است؛ داده
 راحرفی  وقتی به ماکسی  است! امانتهمه ها  این ؛تماشا کنیم اتصاویر صاحب موبایل ر  ، ویموحق نداریم وارد گالری بش ،کنیم

 ب   س  ال  ج  لم  أ" وید که:گ اسالم به ما میمسئله این  ، در موردکه این سّری است ویدگ ما می به د وزن می
 
گفت و گو هایی  ة"ماناأل

! بعد از حاج خانم تعریف کنیم ینه برااخبه نباید تا رسیدیم  ، مادییوبه کسی نگ که به ما گفتند ، وکه در فالن مجلس انجام شد
 دکه خبر ندار  فردا تنها کسی وید! آنگاهبگ خود شوهر یبراهم خواهرش  وید! وخواهرش بگ یبرا دحاج خانم هم تلفن بزن آن

  د..!خواجه حافظ شیرازی باش
 ...!امانت است "اسرار"
  ...!امانت است "اموال"

 
 خیانت نکنید

 آقای رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، شهرداران   ،یعنی مدیران جمهوری اسالمی ایران هم امانت داران هستند
در اختیار یک مدیر ساالنه این بودجه ای که  است، ها قرار داده نآانت هایی است که خدا در اختیار همه اماین پست ها  ،شهرها
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زیاد که حتی گاهی د. به وقت باید هزینه کن د،درست باید هزینه کن د،درست باید برنامه ریزی کن است، و این امانت د،گیر  قرار می
به وقت هزینه  ان بودجه ر آباید  د!دم درستکاری باشآطور نیست که او  این د،گرد میبه خزانه ن بودجه بر آ د وکنی ماحتیاط 

 د!درست هزینه کنو  د!نک
 ه  ی  أیا  :فرماید می ۲۷در سوره انفال آیه قرآن کریم است که صفت مهمی  نانامانت چ

 
 وا ال ت  ن  ام  ء   ین  ذ  ا ال

 
 ون  خ

 
 یعنی ،هوا الل

 نتم ت  أو  ،به خدا خیانت نکنید !مردان و زنان با ایمان ،مومنانای 
 
گاهی دارید در حالی،  مونعل این اختالص ها، این  ؛که آ

 د.کن مومن خیانت نمی است! ها خیانت این ،غصب ها ، این سرقت ها ،این دست اندازی به مال دیگران
 

 امانت داری از هر کسی قابل ستایش است
دعای  کیکه  دخواهش کردناز امام صادق علیه السالم  ،جمعی از شیعیان خدمت امام صادق  علیه السالم رسیدند کی

داری  امانت آن ها خدایا به ...،صداقت بده ه آن هاخدایا ب" :امام این دعا را در حقشان کرد ...،خصوصی در حق ما بفرمایید
سوره آل  در د،کن ستایش می هستند مسیحی ها که امانت دارو  ،یهودی ها ،یر مسلمان هاغباره ی قرآن کریم حتی در  ...؛بده

 ،لیکا   ه  د  ؤ  ی   ار  نط  ق  ب   نه  ام  ن ت  إن م   ،بعضی از مسیحی ها بعضی از یهودی ها ،الکتاب   هل  أن و م  میر فرماید:  ۷۵عمران آیه 
 ، والبته در بین مسیحی ها - ...؛کنند رعایت می اداری ر  ی امانتهبد - قنطار یعنی خیلی زیاد -ها  نآیک مال گزاف به اگر 

  -د....نناگرد نمی ی برهبد ه آن هاکسانی هم هستند که یک دینار هم بیهودی ها 
ن کریم در اوصاف آقر  است...؛ قابل ستایش د،داشته باشآن را یر مسلمان اگر غکه  است قدر ارزشمند نآ ،دارییعنی امانت 

 أقد  :مومنان میفرماید
 
  ح  فل

 
ات مومنان یکی از صف ؟!آیا ما مومن هستیم ؛وناع  م ر  ه  هد  م و ع  ه  ات  ان  م  المومنون الذین ال 

 ود.مراقبت کنیم حیف و میل نش که باشدما  دست ،مال بیت المالو  ،ماشین مردم ،خانه ی مردم ،مردم مال   است، امانت داری
 

 داری پیامبرانامانت 
به صورت این قصه ی شیرین را  را کهوم سلحشور حخدا رحمت کند مر  -است  ن آمدهآیوسف صدیق که قصه ی شیرنش در قر 

 لن  جع  إ :آمد گفتنزد عزیز مصر وقتی  - سریالی برای امت اسالمی از خود به جا گذاشت
 
  ن  ائ  ز  ی خ  ی عل

 
مرا بگمار در  ،رض  اال

 ی ح  ن  إ ،های کشور را به دست من بسپارخزینه و  ،اقتصاد کشور
 

یعنی ...؛ من امانتدار هستم ،من نگهبان هستم ،لیم  ع   فیظ
 د!به امانتداری شهرت دار  ه است،که آوازه اش همه ی جهان را گرفت یوسف صدیقی

دختر کنار  دو طرفهند، اما آن د آب می خود ی به گوسفندانیاه موسی بن عمران وقتی وارد سرزمین کنعان شد دید چوپان
ما وظیفه داریم  د،کار کن دناتو  نمیکه ما پدر پیری داریم " :گفتند ؟کنید کار می هآمد از دخترها پرسید شما اینجا چ ایستاده اند،

 موسی بن عمران آمد پیش مرد ...یموش مختطنداریم که با مردهای نامحرم  ولی دوست ،یمهکه تامین معاش خانواده را انجام بد
انجام  اآب برداشتن از چاه ر  خودشان، وقت سرزودتر دخترها هم که شده روز  کی روند تاها خواست که کنار ب نآاز  وها 
دخترها آب برداشت و  نآ یبراو رفت  ،ن قدرتی که داشتآا ها هم بی اعتنایی کردند و خود موسی بن عمران ب ن مردآ د...،نهبد

با خدای و موسی بن عمران زیر سایه ی درختی نشست  آنگاه ؛آب دادند و زودتر از هر روز به خانه رفتند خود ها به گوسفندان نآ
کار  تا مزد  است پدرم شما را دعوت کرده "  :ن دو دختر آمد و گفتآیکی از که وقت دید  کی ...،راز و نیاز کردنبه خود شروع کرد 

عقب من هم از شما  ،مور  من جلو می ،ن دختر فرمود که خبآبه  بود، الهس ۱۸جوان  کیکه موسی بن عمران  "شما را بدهد
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رسیدیم راهی  مثال به چهار ، وقتیمور  من جلو می ،به اندام شما نگاه کنم ، وموخوش ندارم که به خیانت چشم مبتال بشبیایید، 
به خانه شما وقتی تا ادامه بده  ،تو با کالمت مرا راهنمایی کن ،به راهی رسیدیماگر پس  ت...،به سمت راس ، یاشما بگو مستقیم

  رت  ج  أاست   ن  م   یر  خ   ن  إ ره  ج  أاست   بت  أیا ن دختر به پدر گفت آ ند،وقتی غذا میل کرد ؛برسم
 

این  !ناپدر ج ،میناأل ی  و  الق
ضر نشد در خلوت به جایی که حا نآاز  است؟ امینکه از کجا فهمید  ؛هم امین است ، وهم قوی است ،جوان را استخدام کن

 .از چاه کشیدرا ب آیک تنه که جا  نآاز  است؟ همید قویاز کجا ف د...یک دختر نگاه کن
و کنیم  ن باز میابه روی خودم اما در ماه رمضان ها که قرآن ر  است...؛ ستایش شده آن ها ا کسانی هستند که در قرآن ازه این

 !خب ...."ها نآبه حق  ،نده امدح شد تو که در کتاب خدایا تمام کسانیکه "یم ویگ می را به خدا این ،گذاریم روی سر خودمان می
چرا یوسف صدیق مدح  است! امانت دار بودهچون  ؟چرا مدح شده است، موسی بن عمران ه استدهایی که مدح ش نآیکی از 

 است. دار بوده امانت ؟ چونشده
 

 امانت داری و نماز
 ن  إ :فرماید به بعد می ۲۲یه آمعارج از ی سوره در  است؛ نماز ییک د،کن داری به ما کمک می که در امانتایی هاز چیز

 ه   ق  ل  خ   نسان  اال  
 
 ز  ج   ر  الش   ه  س  ذا م  إ است؛ انسان خیلی حریص ،لوعا

 
 د،نک ع میزَ رسد َج  به او میکه تلخی  و سختی ،وعا

  ه  س  ذا م  إو  د؛شک جیغ می د،کن ع میزَ فَ 
 

 ن  م   یر  الخ
 
 می شخود یفقط برا د وکن منع می رادیگران  درس به او میکه ت منع ،وعا

  ؛دهخوا
 

 ص   الم  اال
 
 د؛هم روح وسیع دارن د وهم بخشنده هستن ها ناخو  نماز ،طور نیست ن ایناش اخالق وان هاخ اما نماز ،ینل

 
 
 م ع  ه   ین  ذ  ال

 
 ی ص  ل

 
  و د؛نناخو  مداوم نماز می و پیوسته ایی کهه ناخو  نماز ،ونم  م دائ  ه  ت  ل

 
 ه   ین  ذ  ال

 
م ه  هد  م و ع  ه  ات  ان  م  م ال 

 .کنند رعایت می ار  ی خودایی که امانت ها و عهد هاه ناخو  نماز ،اعونر  
 

 بهترین زنان
 الحات  ص  لفا ،شوهرند شوهر و دارایی   ناموس   دار   کند که امانت زنانی اعالم می ابهترین زنان ر  ء،قرآن کریم در سوره ی نسا

یعنی خودش  ،شوهر ناموس   ثانیا  باشد، مطیع شوهر  بانویی است که اوال   ،بانوی صالحه ،از نظر قرآن ،یبلغ  ل   ظات  حاف   تات  قان  
ها  نآاز  ،ایی که در خانه هستهچیز ،دارایی شوهر هم که نزد او است ،تا مردان بیگانه به او نظر نیفکنند دکن حفظ می ار 

 است. از او تعریف شده ءاین بهترین زنی است که در سوره نسا د؛کن مراقبت می
 

 امانت داری صفت شیعیان
کسی چنین حرفی از  راگ ،ترک کند راداری  دی اجازه ندادم که امانتاحبه  :الم به کمیل بن زیاد فرمودلسمنین علیه اؤالم امیر

 ،ن شمشیرآاگر شمشیری که با " :امام صادق علیه السالم فرمود !قبول نکن ،دارد ءاستثناترک امانت زد که  وتی جانب من برا
، امانت دیشیر بیاماحب شن صآهر وقت  ،قبول کنم اانت ر من اآارند و من ذالب را کشتند نزد من به امانت بگط جدم علی ابن ابی

 م. هد پس می قبول کنم حتما  اگر یا  و کنم قبول نمی ان امانت ر آیا . مهد پس می او بهرا 
 ....امانتداری 
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  ن  إ" :امام صادق علیه السالم فرمود
 
 تبارک و تعالی  ه  الل

 
 ع   ب  وج  أ

 
 ا و م  ن  ب  م ح  یک  ل

 
عشق به ما را و والیت ما را خداوند  ،نات  واال

ما اهل پرهیزکاری  ؟وری هستیمطما چه  ؛پیروی کنیداز ما باید  ،شیعه ی ما هستیدکه هر کدام از شما  است، واجب کردهبر شما 
 ....هستیم "امانتداری"اهل  ،اهل تالش و کوشش هستیم ،از گناه هستیم

دانید هر کس و ب ،دار باشید امانت ،نسبت به نماز متعهد باشید" :امیرالمومنین علیه السالم فرمود ،یموش خود م شبیه امامانییبیا
 "  !خورد می اخیانت کند سیلی اش ر 

ای این مکارم اخالق به قله هکه  -د جوان ها که فرصت دارن مخصوصا   - نیماه در مکارم اخالق بتو خواهیم ک ز خداوند میا
 ....اللهءان شا ،کنیم خود شبیه رهبران ان ر ابرسیم و خودم

 ...روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم بفرماییدو به روان پاک شهیدان ، 


